ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 25/2015
privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă
,, Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu’’
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.04.2015 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat prin care se propune Consiliului Local includerea în
domeniul public al Comunei Orlat a obiectivului de investiţie nouă ,, Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu’’
realizat şi finanţat din fonduri structurale nerambursabile , post aderare , conform contract de finanţare nr. C413322011273419739 / 2014 ,
precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de dispoziţiile art. 3 , art 18 si art. 21 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia , modificată şi completată , ale art. 863 lit. a din Legea nr. 287 / 2009 – codul civil , republicată , modificată şi completată ulterior , ale
legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată , modificată şi completată ulterior ,
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orlat , astfel cum a fost aprobat prin H.C.L.
nr. 21 / 2001 , modificată şi completată ulterior , şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu ,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu , anexa nr. 42 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Comunei Orlat ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din Comuna Orlat ,
În temeiul prevederile art. 21 alin. 1 , ale art. 36 alin. 2 , ale art. 45 alin. 1 , ale art. 115 alin. 1 lit. b , ale art. 120 din Legea nr.215 /
2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 :
Se completează domeniul public al Comunei Orlat cu obiectivul de investiţie nouă ,,Extindere reţea de canalizare menajeră
localitatea Orlat , jud. Sibiu’’ realizat şi finanţat din fonduri structurale nerambursabile , post aderare , conform contract de finanţare nr.
C413322011273419739 / 2014 , în valoare totală de 474.631,95 lei ( inclusiv TVA ) .

Art. 2 :
Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orlat astfel cum a fost aprobat prin H.C.L. nr.
21 / 2001 , modificată şi completată ulterior , cu poziţia nr. 105 şi , va avea continuţul prevăzut în anexa nr. 1 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3:
Primarul Comunei Orlat va întreprinde demersurile necesare în vederea promovării , prin intermediul Consiliului Judeţean Sibiu
, a proiectului de hotărâre de Guvern vizând modificarea şi completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 978 / 2002 .
Art.4 ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Orlat .
(2):
Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 30 aprilie 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
MUNTEAN PETRU
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
13
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR SEDINŢĂ
1 EX PREFECTURĂ
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX CONTABILITATE
1 EX CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 25 / 2015
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